
– Ste pripravení na letnú prázdninovú hru?
– Nebojte sa, nezabudli sme. To by predsa 
neboli pravé prázdniny bez našej letnej hry 
a zápisníkov, bez výziev v úlohách a od-
mien. A bez toľkých šancí skrášliť si leto 
dobrými a krásnymi skutkami.
– Tých zápisníkov sa už neviem dočkať, 
Svetlúšik.
– Počkaj, počkaj, Dobromilka. Veď sme ani 
nezačali. Pekne po poriadku. Najprv deťom 
vysvetlíme, do akej hry ich pozývame, aké 
sú pravidlá a čo dobré a pekné môžu s nami 
cez prázdniny zažiť.

Počas nasledujúcich deviatich týždňov budeme 
spolu so svätou Faustínou, svätou Matkou 
Terezou a pápežom Františkom odhaľovať, 
čo je milosrdenstvo a prečo ho dnešný svet 

naliehavo potrebu-
je. Budeme veľa 
pátrať, trochu pre-
mýšľať a cez výzvy 
v úlohách najmä 
konať a možno 
aj aspoň máličko 
meniť svet. Čo vy 
na to, kamaráti? 
Môžete si na pomoc 
zavolať súrodencov, 
priateľov, rodičov, 
starkých.

Bude spočívať v tom, že si nájdeš voľný zápisník 
na zapisovanie 25 úloh letnej hry. Môže byť li-
najkovaný, aby sa ti dobre písalo, môže byť aj 
bez riadkov, aby sa ti dobre kreslilo. Alebo si 
kresbičky môžeš doň lepiť. Všeličo s ním bu-
deme robiť a už teraz sa môžeš tešiť, aké dielo 
z toho na konci prázdnin vznikne. Môžeš si 
zápisník vyzdobiť, označiť názvom hry a svojím 
menom i menami tvojich pomocníkov. Máš? 
Tak prvá úloha je hotová.

Táto úloha je na premýšľanie a tvorenie. Kde 
si už počul slovo MILOSRDENSTVO? Čo to asi 
znamená? Aké slová sa v ňom ukrý-
vajú? S čím sa spája toto slovo? Ak 
ti niečo príde na um, zapíš si to do 
zápisníka a nakresli, čo ti napadne 
pri slove MILOSRDENSTVO. Dá sa 
milosrdenstvo nakresliť? Sme veľ-
mi zvedaví, čo vymyslíš. Môžeš sa 
poradiť so svojimi pomocníkmi. 

Nabudúce budeme pátrať po 
význame tohto slova viac. Dovte-
dy máš týždeň na svoje vlastné 
pátranie a kreslenie. 

Krásne a požehnané letné dni  
ti prajeme.
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O čom bude táto hra?

	▪ Na hraciu kartu (v prílohe týchto novín) 
si do označených políčok budete postup-
ne vlepovať 9 kupónov. Kupón nájdete 
v rubrike Deťom v každých Katolíckych novi-
nách od čísla 26 po 34. Raz môžete využiť 
žolíka.

	▪ Splnené úlohy (minimálne 20 úloh z 25) 
si zapíšete do prázdninového zápisníka 
(hocijakého zošita) a po skončení hry nám 
ho pošlete s vyplnenou hracou kartou 
najneskôr 
do 7. septembra 2022 
na adresu: 
Katolícke noviny 
P. O. Box 276 
810 00 Bratislava 1 
heslo: 
Leto s milosrdenstvom 

Výhercov vyžrebujeme 9. septembra 
2022 a ich mená uverejníme v KN 37.

	▪ Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy 
nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.

Pravidlá hry

Odmeny

1. úloha

Na každého súťažiaceho čaká po zaslaní hracej 
karty a vyplneného zápisníka s úlohami prekva-
penie. Okrem toho 50 vyžrebovaných detí získa 
darčekovú kartu v hodnote 30 eur na nákup 
školských potrieb v predajniach spoločnosti 
LIDL Slovenská republika a krásne maľovanky 
z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha. A te-
raz šup na prvú úlohu!

2. úloha

KUPÓN
č. 1


